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Beste mevrouw, beste meneer,

Van Marcke maakt van deze gelegenheid gebruik om u haar selectie nieuwe producten voor te stellen.
U vindt VAN MARCKE IN HALL 7, STAND 7-309
Als u een van onze foto’s wenst te gebruiken als illustratie bij uw artikel, vragen we om de op de beelden aangegeven
bron te vermelden. Indien u een van onze teksten wilt publiceren, gelieve dan de volgende bron te vermelden:
‘Van Marcke’.
High Resolution Images on press.vanmarcke.com
Ons referentieadres is:
Van Marcke
Weggevoerdenlaan 5
B-8500 Kortrijk
T +32 56 23 75 11
www.vanmarcke.com
www.vanmarcke.com/batibouw
Neem gerust contact met ons op als u nog vragen hebt of als u andere informatie over ons productengamma of onze
firma wenst. We hopen dat dit persdossier van pas zal komen.

Agnès Pringiers
Van Marcke Public Relations
T +32 56 23 77 31
G +32 479 97 93 14
apringiers@vanmarcke.be

Geniet 5 jaar zorgeloos van jouw Van Marcke sanitaire producten!
Van Marcke verlengt de wettelijke garantie van 2 jaar naar 5 jaar vanaf 1 januari 2018.
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Merk

Alape

Naam product

Folio Edition Q. Dit meubel wordt exclusief verdeeld door Van Marcke in België.

Omschrijving

Een wastafel met geschiedenis
Begin 2016 stelde Alape de Folio wastafel voor. Nu is er ook een nieuwe editie, die wereldwijd tot 500
stuks beperkt is.
Voor de voorkant van de wastafel heeft Alape zich bij deze editie laten inspireren door de upcyclingtrend.
Het resultaat is een exclusief, resoluut esthetisch verantwoord en uniek nieuw product. Het front van de
Folio Edition Q is vervaardigd uit speciaal bewerkt oud hout. Het contrast tussen de gladde en koele
oppervlakken uit geglazuurd staal met een filigraandradenspel en het ruwe, warme en eerder archaïsch
uitziende hout geven de Folio Edition Q zijn bijzondere aantrekkingskracht. Het basisprincipe van
upcycling is dat niet alleen de levenscyclus van een product verlengd wordt, maar het product ook een
materiële upgrade krijgt. Voor de Folio Edition Q is dan ook eikenhout van minstens 100 jaar oud gebruikt
en dat verklaart meteen ook de naam van het product: de Q is afgeleid van het Latijnse woord Quercus,
dat eik betekent. Door middel van een ingewikkeld productieproces ontstaan uit dit hout unieke
meubelfronten, die harmonisch opgaan in het badkamergeheel. Zowel visueel als tactiel creëren ze een
bijzonder contrast met het homogene oppervlak van geglazuurd staal. Alape gebruikt alleen gecertificeerd
eikenhout om de fronten van de Folio Edition Q te vervaardigen. Het hout is afkomstig uit lokale Duitse
voorraden op plaatsen waar het voorheen gebruikt werd bij vakwerkconstructies. Het gaat dus niet om
een onuitputtelijke grondstof en daarom is het aantal exemplaren van de Folio Edition Q wereldwijd
beperkt tot 500.

Voordelen

Een meegeleverd certificaat bevestigt de authenticiteit.

Afmeting

1000 x 500 x 350 mm, met of zonder kraangat

Materiaal

Folio Edition Q heeft een voorkant van gerecycleerd oud hout en zijkanten in geglazuurd staal.

Prijs (incl. 21% btw)

Vanaf € 4356.
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Merk

Arblu, exclusief verdeeld door Van Marcke in België

Naam product

5.ZERO - Accessoires

Omschrijving

Een complete keuze aan decoratieve accessoires uit de collecties van Arblu, die dankzij hun
veelzijdigheid en universeel karakter gecombineerd kunnen worden met verschillende types
badkamerdecoratie en aangepast kunnen worden aan verschillende situaties.
De verschillende accessoires zoals spiegel, rekje en houder zijn beschikbaar in dezelfde afwerking als het
meubel zodat een totaalconcept gecreëerd kan worden.
Een meubelsysteem dat gekenmerkt wordt door zijn grote veelzijdigheid, zodat het gebruikt kan worden in
de meest uiteenlopende types badkamers en een eigen interpretatie te geven aan de ruimte, in harmonie
met elke smaak en stijl. Het uitgepuurde design maakt combinaties met verschillende lage en hoge
meubels mogelijk.

Voordelen

Mogelijkheid om de structuur van de Pietrablu douchebakken en wandbekleding door te trekken.Dezelfde
structuur kan ook toegepast worden op de zijkanten van sommige kleine meubels om zo een
totaalconcept te creëren.

Assortiment

Spiegel, rekje, houders

Kleur

Op aanvraag in Arblu-kleuren (mat) of RAL-kleuren (mat)

Materiaal

Gelakt wandpaneel, melamine of Pietrablu. Witte of zwart verniste standaard metalen structuur

Prijs (incl. 21% btw)

Op aanvraag.
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Merk

Arblu, exclusief verdeeld door Van Marcke in België

Naam product

Dress - Wasruimte

Omschrijving

Het nieuwe Arblu-project is gegroeid uit een andere visie op huishoudruimtes. De wasruimte krijgt een
eigen gelaat en vormt binnen de woning een aparte ruimte die tegelijk functioneel en stijlvol is. De
afwerkingen in Quercia Vintage zorgen voor meer comfort en verfijning in de wasruimte. Een slimme
modulaire opbouw en een polyvalent programma garanderen een functionele en praktische inrichting.
De wasbakmeubelen zijn verkrijgbaar in verschillende versies: zwevend of staand, met schuifladen of
deuren. De Quercia Vintage-afwerking van de draagstructuren is verkrijgbaar in twee kleurschakeringen,
een donkere en een lichtere. Dikte 4 cm.

Assortiment

Een andere visie op huishoudruimtes

Kleur

Op aanvraag in Arblu-kleuren (mat) of RAL-kleuren (mat)

Materiaal

Mat en glanzend gelakt – hout

Prijs (incl. 21% btw)

Een meubel vanaf € 516.
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Merk

Falper, exclusief verdeeld door Van Marke.

Naam product

PURE

Designer

Metrica Design

Omschrijving

Metrica heeft de nieuwe Falpercollectie ontworpen. Zuiverheid krijgt een nieuwe lijn. De meubels uit de
collectie PURE worden uitgevoerd met de unieke Falpertechnologie van bewerkingen aan 45 graden op
zijkanten en vlakken, wat vrijwel absolute precisie mogelijk maakt.
Deze collectie wordt aangeboden in twee variaties: een rationele presentatie met standaardafmetingen, en
een volledig aanpasbare presentatie gericht op binnenhuisontwerpers.

Assortiment

De meubels uit de collectie PURE zijn verkrijgbaar:
• Als wandmeubels: hoogtes 36 en 50 cm.
• Als staande meubels: hoogte 76 cm.

Afmetingen

Meubelstuk
Verschillende afmetingen mogelijk:
• Breedte: 60 - 80 - 100 - 120 - 140 - 160 cm + op maat
• Hoogte: 36 - 50 - 76 cm
• Diepte: 45 cm
Spiegel met ledlampen
• Rond, diameter 110 cm

Afwerking

Matte lak, glanslak en houtkleuren

Materiaal

MDF, Idropan en gelaagd berkenhout

Prijs (incl. 21% btw)

Vanaf € 3188.
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Merk

MUES-TEC, exclusief verdeeld door Van Marcke in België.

Naam product

Spiegel-tv en Smartspiegel

Omschrijving

1. Spiegel-tv
Spiegel met geïntegreerde televisie met beschermingsklasse tot IP67
• TV-eenheid met een beschermingsklasse tot IP67
• Willekeurige plaatsing van de zichtbare schermdiagonaal
• 100% onzichtbaarheid van de totale tv-eenheid
• Integreerbare ledverlichting op willekeurige plaatsen
• Mogelijke opname van condensbescherming
• Schermdiagonaal van 10” (25 cm) tot 85” (215 cm)
• Glasselectie voor verschillende eisen
• Met triple tuner of gewoon als een monitor met smart-tv
• Verkrijgbaar met RS-232-interface of HDBaseT
• Gemaakt door MUES-TEC innovativTV
2. Smartspiegel
Hoogwaardige technologie verborgen achter een spiegel met touchscreen, onzichtbaar ingebouwde
camera, ingebouwde luidsprekers en geïntegreerde wifi en bluetooth.
• Touchscreen voor gebruiksvriendelijke bediening
• Met onzichtbaar ingebouwde camera
• Ingebouwde luidsprekers voor een optimaal geluid
• Geïntegreerde wifi voor gemakkelijke toegang tot internet
• Bluetooth voor draadloze muziek- en beeldoverdracht
• Geïntegreerde spraakherkenning voor individuele toepassingen
• Body Analyzer System voor smartapparaten in een netwerk
• Compatibel met tal van elektronische toestellen zoals weegschalen, pH-meters, smartphones,
elektrische tandenborstels...
• Helder ledpaneel voor superieure beeldkwaliteit
• Snelle 8-core CPU met Android 6 voor hoge prestaties
• Gemaakt door MUES-TEC innovativTV

Voordelen

Product speciaal afgewerkt voor badkamer en keuken.

Assortiment

Verschillende soorten spiegel-tv’s.

Afmetingen

Verschillende afmetingen en ook maatwerk mogelijk.

Kleur

Spiegelend of donker antraciet.

Prijs (incl. 21% btw)

1. Spiegel 600x800mm (BxH), TV-Unit met 15,6” scherm grootte: € 2235,96.
2. Spiegel 500x800mm (BxH), 15,6’’scherm grootte: € 2134,28.
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Merk

Van Marcke Collection

Naam product

LUCE 60 (te combineren met o.a. MOBILO)

Omschrijving

Spiegel met indirecte verlichting, aandampingswerend, touch-schakelaar met opties warme en koude
verlichting. Deze mooie ronde spiegel is combineerbaar met elk eigentijds badkamermeubel.

Voordelen

• De aandampingswerende toepassing geeft je een helder beeld, ook na een warme douche.
• De touch-schakelaar laat je toe om te switchen tussen warm en koud licht, zoals je zelf graag hebt.

Assortiment

Luce met indirecte verlichting, diameter 60 en 80 cm.
Giro met directe verlichting, diameter 60 en 80 cm.

Afmetingen

D 60 en 80 cm.

Kleur

Spiegel & metalen rand.

Prijs (incl. 21% btw)

Luce: vanaf € 477,95.
Giro: vanaf € 598,95.
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Merk

Van Marcke Collection

Naam product

ARPA 12

Omschrijving

De ARPA 12 vervolledigt het al uitgebreide aanbod van modulaire designradiatoren met een model dat
herinnert aan fijn en fraai draadwerk. Ranke buizen die elkaar opvolgen en samen een lichtgewicht
ontwerp creëren. Licht afgeronde uiteinden zorgen ervoor dat elk detail van de radiator duidelijk naar
voren komt. Gegarandeerd vermogen, ook bij lagetemperatuursystemen. Het uitgebreide gamma Van
Marcke collection kleuren biedt veelzijdigheid en verbeelding voor elke ruimte thuis of op kantoor. Het
assortiment ARPA 12-radiatoren is in verschillende uitvoeringen beschikbaar: verticaal en horizontaal,
dubbel en enkelvoudig. Met elegante wandmontage beschikbaar in kleuren die passen bij de radiator. Elk
onderdeel is minutieus gelakt en afgewerkt. .De enkelvoudige uitvoering van de ARPA 12 is ook in
verchroomde versie beschikbaar.

Voordelen

Gedetailleerd afgewerkt
• beschikbaar in verschillende kleuren en afwerkingen
• groot aantal afmetingen (hoogtes en breedtes)
Eenvoudige en snelle installatie
• beschikbaar in verticale/horizontale, enkelvoudige/dubbele versie om aan de vereisten van elke woning
te voldoen
• verscheidene hydraulische aansluitingen mogelijk
• ideaal bij renovatie
Prestaties en betrouwbaarheid
• groot vermogen, tot 7000 W afhankelijk van model
• hoog rendement, gecertificeerd, geschikt voor lagetemperatuursystemen
Comfort & esthetiek
• aangename en gelijkmatige warmte in de hele ruimte
• strakke vormgeving voor een modern interieur
Technische informatie
• maximaal toelaatbare werkdruk 10 bar
• maximale bedrijfstemperatuur 95°C

Assortiment

Designradiatoren - Van Marcke Collection

Afmetingen

Verschillende afmetingen beschikbaar

Kleur

Van Marcke Collection kleurengamma

Materiaal

Radiator van staal

Prijs (incl. 21% btw)

Op aanvraag.
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Merk

Van Marcke Collection

Naam product

IT IS

Designer

Studio Angeletti & Ruzza

Omschrijving

Vormgeving en functionaliteit, rust, eenvoud vormen de inspiratie van de nieuwe designradiator IT IS die
past in elk interieur. Harmonie, ritme, balancerende volle en lege ruimten, perfecte verhoudingen en een
minutieuze aandacht voor details zorgen voor een zuivere en heldere architecturale structuur, wat deze
radiator een uitstraling van frisheid, zuiverheid en orde geeft. Het eenvoudige en oprechte IT IS-ontwerp
wordt gekenmerkt door het materiële karakter van de rechthoekige sierrand die de horizontale buizen licht
naar achteren laat buigen. IT IS wordt geleverd met een exclusieve handdoekhouder die door de klant op
de gewenste hoogte kan worden aangebracht. Elk detail van IT IS is zodanig ontworpen om de essentie
van de vorm en het karakter te benadrukken. De handdoekhouder en het rekje voor toiletspullen zijn
ontworpen om de natuurlijke lineariteit te benadrukken die opgaat in de ruimte. De symmetrie van deze
verwarmingselementen wordt aangevuld en benadrukt met verchroomde en zwart verchroomde
afwerkingen.

Voordelen

Vermogen en betrouwbaarheid
• hoog rendement, gecertificeerd, geschikt voor lagetemperatuursystemen
Comfort
• aangename en gelijkmatige warmte
• altijd warme handdoeken dankzij de verchroomde handdoekhouder die bij de radiator wordt geleverd
Design
• exclusieve esthetische vormgeving in de geest van de designers Angeletti & Ruzza
• klassieke vormgeving met materiaaleffecten dankzij verchroomde afwerking
• verchroomde radiatorkranen en handdoekhouders meegeleverd
Technische informatie
• maximaal toelaatbare werkdruk 4 bar
• maximale bedrijfstemperatuur 95°C

Assortiment

Designradiatoren - Van Marcke Collection

Afmetingen

3 hoogtes en 2 breedtes

Kleur

Verchroomde of zwart verchroomde afwerking

Materiaal

Radiator van staal

Prijs (incl. 21% btw)

Op aanvraag.
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Merk

Van Marcke Collection

Naam product

M’AMA

Designer

Studio Angeletti & Ruzza

Omschrijving

De vorm is ontstaan uit een streven naar bruikbaarheid en eenvoud, waarbij het overbodige overboord
werd gegooid. Functionaliteit herleidt de vorm tot het essentiële, die zo schoonheid en betekenis krijgt,
een essentiële expressie van kwaliteit en een zorgvuldig ontwerp dat, door de jaren heen, zijn eigentijdse
look zal behouden.
Overlappende oppervlakken en de “less is better” gedachte bieden gebruiksvriendelijkheid in combinatie
met soberheid. De gestapelde platen in de nis van de radiator bieden voldoende ruimte voor handdoeken,
sjerpen en sjaals. Kortom, volop genieten van het algehele comfort van M’AMA dat sterk maar discreet
aanwezig is. Door het brede aanbod aan Van Marcke Collection kleuren past de M’AMA bovendien
perfect in elke ruimte van de woning.

Voordelen

Comfort
• aangename en gelijkmatige warmte
• doeltreffend drogen van handdoeken dankzij aanwezige nis
Hoogwaardige afwerking
• zeer moderne vormgeving voor designinterieur
• onzichtbaar radiatorkraanwerk
• beschikbaar in verschillende kleuren en afwerkingen
Vermogen en betrouwbaarheid
Hoog rendement, gecertificeerd, geschikt voor lagetemperatuursystemen

Assortiment

Designradiatoren - Van Marcke Collection

Afmetingen

550x1050, 550x1400, 550x1700

Kleur

Van Marcke Collection kleuren

Materiaal

Stralingspaneel van staal

Prijs (incl. 21% btw)

Op aanvraag.
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Merk

Oasis, exclusief verdeeld door Van Marcke in België

Naam product

Crystal

Omschrijving

Crystal is een schitterende collectie met bekleding in glas. Een eigentijdse collectie vol glamour door het
doorzichtige of gezandstraalde glas, verkrijgbaar in 38 kleuren, waarmee de meubelen met 47 cm diepte
zijn bekleed. Crystal is een resoluut innoverende collectie met een moderne, zelfs futuristische look, en is
bovendien milieuvriendelijk door het gebruik van glas, een natuurlijk en 100% recycleerbaar materiaal. De
moderne urban uitstraling van de afwerking in glanzend of gezandstraald glas is vlot te combineren met
andere stijlen. Crystal is de ideale lijn voor wie een volledig gepersonaliseerd en compromisloos design wil.
De wastafelbladen zijn verkrijgbaar in 3 versies: in glas, glanzend of gezandstraald en, net zoals het glas
voor de bekleding, verkrijgbaar in 38 kleuren. In Geacril, glanzend wit. In Tecnoril, mat wit. De
wastafelbladen in Geacril en Tecnoril zijn beide verkrijgbaar met twee verschillende modellen van wastafel.

Voordelen

• Zwevende ondermeubelen en kolomkasten
• Zachtsluitende laden met telescopische geleiders
• Laden met beklede binnenkant
• Geïntegreerd tablet van Geacril, Tecnoril of glas in 38 kleuren
• Bijpassende spiegels met houten of gelakte lijst
• Milieuvriendelijk dankzij het gebruik van glas, een natuurlijk en 100% recycleerbaar materiaal

Assortiment

Badkamercollectie

Afmetingen
Kleur
Materiaal

Verschillende afmetingen mogelijk
38 kleuren
• Glanzend/ondoorzichtig gelakt
• Glas

Prijs (incl. 21% btw)

• Ondermeubel met glazen wastafel (70 cm): vanaf € 1667
• Spiegel (70 cm x 80 cm): vanaf € 161

